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ZAPISNIK
32. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 14. SIJEČNJA 2013. GODINE

ZAPISNIK
32. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 14. siječnja 2013. godine s
početkom u 16,00 sati u prostorijama GKD Komunalac d. o. o. u Senju, Splitska 2.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 32. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: vijećnik Dean Babić, upr. prav. i vijećnik Josip Šojat.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio gradske i županijske
vijećnike, izvjestitelje, gradonačelnika i njegove suradnike, te predstavnike medija otvorio je
sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, te je predsjedavao istoj.
IZJAŠNJAVANJE
VIJEĆNIKA
POSTAVLJENA VIJEĆNIČKA PITANJA

O

DOBIVENIM

ODGOVORIMA

NA

Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja
vijećnici Gradskog vijeća izjašnjavaju se o odgovorima na pitanja postavljena na 31. sjednici
Gradskog vijeća, održanoj 20. prosinca 2012. godine.
Vijećnik Tomislav Lopac, prof. izrazio je nezadovoljstvo što nije dobio odgovor u svezi
pitanja zašto se nije održao Božićni malonogometni turnir u Gradu Senju jer je pitanje vrlo
jednostavno, a kako je i sam gradonačelnik rekao da su sredstva osigurana za održavanje
manifestacije mišljenja je da se barem moglo odgovoriti na koju adresu i kome su otišla
sredstva.
Što se tiče pitanja postavljenih Savezu športova kazao je da na niti jedno pitanje nije
dobio odgovor, te ga zanima da li su pitanja toliko problematična ili su neka tajnovita, pa se
radi toga ne može dobiti odgovor?
Ispričavši se vijećniku što nije dobio odgovore na postavljena pitanja Gradonačelnik
Darko Nekić, prof. naveo je da su razlozi razumljivi, istaknuvši da je zadnje Gradsko vijeće
bilo je neposredno prije božićnih i novogodišnjih blagdana, te se nakon toga dulje vremena
nije radilo i očekuje da će za slijedeću sjednicu odgovori biti dostavljeni. Napomenuo je da je
ova sjednica Gradskog vijeća relativno rano sazvana iz razloga što ističu rokovi za donošenje
Urbanističkog plana uređenja Bunice, inače sjednica u siječnju ne bi bila ni održana, tako da
je siguran da bi Savez športova odgovorio do trenutka kada bi bila redovita sjednica
Gradskog vijeća.
Što se tiče pitanja kome su otišla sredstva za održavanje manifestacije, gradonačelnik
je odgovorio da je u Programu promidžbe i pokroviteljstva bilo predviđeno 5.000,00 kn, a
kako ona nisu utrošena sredstva nisu nikome otišla.
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja
prije prelaska na dnevni red sjednice, članovi Gradskog vijeća mogu postavljati pitanja, tražiti
obavijesti i davati prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz naznaku kome ih
upućuju, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća.
VIJEĆNIK DEAN ORLIĆ
1. Postavio je pitanje u svezi lifta za invalide te upitao gradonačelnika da li trenutno
zna gdje se nalazi lift za invalide?
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Vijećnik je naglasio da je razgovarao s građanima Trbušnjaka koji su iskazali
nezadovoljstvo tijekom gradnje kanalizacije na Trbušnjaku, time što nije riješena
signalizacija, kazao je da ljudi imaju strahovitih problema kako bi došli do svojih domova te
zamolio gradonačelnika objašnjenje?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je u svezi na kanalizaciji „Trbušnjak“ istaknuo da je
završetak radova predviđen do 01. svibnja 2013. godine i prema Ugovoru s izvođačem isti se
moraju do navedenog datuma izvesti. Naglasio je da je nemoguće iskopati kanalizaciju, a da
se ne poremete prometni tokovi u samom naselju. Navodi da se namjerno išlo u faznu ili
etapnu gradnju kako se ne bi odjednom dirale sve ulice, nego da se otvori samo onaj dio
ulica koji se mora najprije završiti, a potom će se otvoriti i sve druge koje su obuhvaćene s
radovima u drugoj fazi. Gradonačelnik je apelirao na građane da budu strpljivi, te da se
radovi izvode izvan sezone kako ne bi ometali turizam i sve ostalo. Ako netko ima probleme
oko signalizacije i svega ostalog gradonačelnik je zamolio da se sve precizira kako bi mogao
upoznati izvođače s problemima, ali da mora znati konkretno o kojim se kućnim brojevima
radi kako bi moglo postaviti konkretno pitanje samim izvođačima. U nastavku je kazao ako
vijećnik ili naši građani imaju neke spoznaje ili primjedbe neka se jave u Ured gradonačelnika
kako bi se s istim mogli upoznati izvođači uz eventualno uklanjanje.
U svezi lifta za invalide gradonačelnik je odgovorio da će izvijestiti vijećnika, u
pisanom obliku, na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća kada prikupi kompletnu
dokumentaciju.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. u vezi radova na kanalizaciji odgovorio je da ne
zna konkretne podatke o kojim se kućnim brojevima radi, ali da je iz razgovora s građanima
dobio dojam da su nezadovoljni. Pozvao je građane da se obrate gradonačelniku sa svojim
problemima, te kazao da po njegovim saznanjima ima dosta nezadovoljnih građana.
Vijećnik je Istaknuo da nije stručnjak u građevini, ali kada se lift postavljao rekao je
da je loše postavljen što se i pokazalo. Za gradonačelnikovu informaciju lift je od polovice
osmog mjeseca bačen na Škveru u žičanu ogradu i tamo stoji. Vijećnik napominje da je to
primjer kako se brine za gradsku imovinu od 50.000,00 kn.
VIJEĆNIK TOMISLAV LOPAC
Prvo pitanje odnosi se na ove investicije u gradu Senju, koliko je obrtnika uključeno,
odnosno radi iz Grada Senja u tim investicijama?
2. Kada će se početi raditi investicije koje se odnose na autobusni kolodvor, Tehnika
na području zgrade Suzane i poslovno – stambeni objekt na području Trbušnjak?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. je u svezi investicija istaknuo da su sve one
investicije za koje nije potrebno raspisati javni natječaj dobili obrtnici iz grada Senja. Radi se
o investicijama koje uključuju iznos od 70.000,00 kn + PDV i koje su unutarnjim natječajem
raspisane, odnosno poslane obrtnicima grada Senja, navodeći da se radi o investicijama
poput parkirališta ispred Policije,Travica, Dječjeg igrališta u Lopici.
Što se tiče investicija iznad navedenog iznosa gradonačelnik je kazao da je grad po Zakonu o
javnoj nabavi dužan raspisati javni natječaj u Narodnim novinama što je i učinio, te je sa
žalošću konstatirao da se niti jedan senjski poduzetnik nije javio niti na jedan. Gradonačelnik
je istaknuo da će uskoro biti raspisana nova dva javna natječaja za I. fazu šetnice i plaže na
Škveru u vrijednosti od oko 3.700.000,00 kn, a nakon toga javni natječaj za I. fazu Doma za
stare i nemoćne osobe te pozvao sve senjske obrtnike i poduzetnike da se jave na iste.
Naglasio je da će grad pismeno izvijestiti Udruženje obrtnika gdje će, kada, i na koji način
natječaj biti raspisan.
U svezi 2. pitanja gradonačelnik je odgovorio da se radi o privatnim investicijama na
Trbušnjaku i poduzeća „Tehnika“ za koje je grad Senj osigurao sve preduvjete od izdavanja
potrebnih dozvola, sklapanja Ugovora, te prema tome ne može odgovoriti na pitanje kada će

3

neki privatnik početi sa svojim investicijama. Mišljenja je da je najvažnije to što je grad Senj
sa svoje strane osigurao sve preduvjete da se navedene investicije realiziraju. Za primjer je
naveo investiciju poput trgovačkog centra Plodine koje su obavijestile da počinju s radovima
1. veljače i da imaju 9.000 m3 iskopa viška koje nude na neki način gradu da ih iskoristi za
svoje potrebe u dogovoru s državom. U nastavku, Gradonačelnik je naglasio ukoliko vijećnika
zanima zašto privatni investitori nisu krenuli u realizaciju svojih investicija, pitanje se može
postaviti investitorima i dobiti u pisanom obliku onakav odgovor kakav oni ponude.
Napominje još jednom da je grad Senj napravio sve kako bi omogućio da se iste realiziraju,
,te da niti jedna spomenuta investicija od strane grada Senja nije zaustavljena.
Vijećnik Tomislav Lopac, prof. u svezi drugog pitanja istaknuo da je pitanje postavio
iz razloga što je Gradonačelnik prije prošlih izbora investiciju naveo kao svoju, odnosno
otvorio kao radove. Napominje, kako mu je jasno da onaj čije je zemljište može otvoriti
radove kada on želi.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je vijećniku s obzirom da je nedavno
došao u Gradsko vijeće, te da mu neće zamjeriti na tome jer vjerojatno nije od početka
pratio što je govorio. Naglasio je kako je u prošloj predizbornoj kampanji govorio da ćemo
stvoriti sve preduvjete kako bi se navedene investicije realizirale što je i učinjeno u smislu
preduvjeta. Ono što je konkretno važno za grad Senj je to da su osigurani svi preduvjeti
kako bi se investicije realizirale. Napominje da u protekle četiri godine vlada neprekidna
gospodarska kriza i da svi investitori pažljivo paze s kojim će investicijama krenuti. Mišljenja
je da je to razlog zašto investitori nisu krenuli u investicije koje su najavljivali 2008. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 32. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
U nastavku sjednice Vijeće je, jednoglasno (13 «ZA»), u predloženom tekstu, usvojilo
zapisnik 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja, održane 20. prosinca 2012. godine Klasa:
021-05/12-01/08, Ur.br: 2125-03/01-12-02., uz primjedbu vijećnika Tomislava Lopca, prof.
da se na str. 3. u drugom odlomku ispravi 2012. god. u 2010. god. kako bi tekst imao smisla
i primjedbu vijećnika Deana Orlića, struč. spec. oec da se na str. 8. uvrsti rasprava vezana za
točku 3., odnosno Prijedlog Proračuna Grada Senja za 2013. god. i Prijedlog projekcije
Proračuna Grada Senja za 2014. i 2015. godinu – donošenje.
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 33. sjednici održanoj 14. siječnja
2013. godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 021-05/1302/01, Ur.br: 2125-03/01-13-02.
U nastavku sjednice Vijeće je jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu, usvojilo
slijedeći
DNEVNI

RED

1. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
BUNICA
2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA
3. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PISMA NAMJERE MILANA PRPIĆA IZ
ZAGREBA, ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a U UŽEM PODRUČJU GRADA
SENJA ZA ZONU KAMPA ŠKVER UZ PRIJEDLOG UGOVORA
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a U UŽEM
PODRUČJU GRADA SENJA
5. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA SENJA O PRIHVAĆANJU ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG
UGOVORA KLASA: 940-01/12-02/06, UR.BR: 2125-03/05-12-06 OD 14. RUJNA
2012.
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6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU
VIJEĆA ZA PREVENCIJU GRADA SENJA
Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
1. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
BUNICA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 9. siječnja
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. i predstavnici
izrađivača plana, Urbanističkog instituta RH gđa. Terezija Mirković Berković, dipl. ing. arh. i
gosp. Ante Senjanović, dipl. ing. arh., nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Josip Filipović, ing. postavio je pitanje u svezi prijedloga prometnih površina i
Urbanističkog naselja te kazao da je na ulazu u Bunicu predviđena pretežno mješovita
stambena namjena uz magistralu gdje je propust kroz magistralu. Propust je napravljen radi
bujičnih tokova da mogu otjecati, te je mišljenja da se na tom mjestu mogu nalaziti samo
zelene površine.
Vijećnik je spomenuo da na vrhu naselja postoje kolno – pješačke površine, što znači
da je minimalna širina ceste 3,5 m, ne zna zbog čega je smanjena ta širina? Mišljenja je da
širina ceste treba ostati kao što je i za ostale prometnice 3,5 + 1,20 m s tim da nogostup ne
bude izdignut radi prometa.
Ante Senjanović, dipl. ing. arh. odgovorio je u svezi površine uz magistralu te
naglasio da su imali zahtjev vlasnika zemljišta da se navedeno privede svrsi, a u svezi
bujičnih voda osigurana je mogućnost da se u prometnici izgradi oborinska odvodnja koja bi
preuzela spomenute vode koje su predviđene između ceste i mješovite namjene.
Što se tiče širine prometnice naglasio je da su išli na jedan izvedivi minimum, zato što
se put morao u potpunosti provesti preko privatnog zemljišta, a vodi do relativno malog
broja budućih građevinskih čestica. Navodi kako su procijenili da je za jedan put koji će
opsluživati 5 ili 6 zgrada prihvatljivo da je širine 3,5 m, jer se može očekivati jako rijetki
promet, a u dužini je nekih 70 m tako da ne bi trebao predstavljati preveliki problem.
Vijećnik Josip Filipović, ing. upitao je da li je osiguran budući prolaz pješacima ispod
magistrale?
Ante Senjanović, dipl. ing. arh. odgovorio je da je ostavljen prolaz u širini od 2 m
između podzida magistrale do planirane površine za mješovitu namjenu.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, većinom glasova (12 “ZA”, 1 “PROTIV”), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BUNICA
(Klasa:350-02/12-04/13, Ur.br:2123-03/01-13-21)
2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 12.
prosinca 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
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Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA
(Klasa:372-03/12-01/03, Ur.br:2125-03/01-13-03)
3. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PISMA NAMJERE MILANA PRPIĆA IZ
ZAGREBA, ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a U UŽEM PODRUČJU GRADA
SENJA ZA ZONU KAMPA ŠKVER UZ PRIJEDLOG UGOVORA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 12.
prosinca 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:350-02/12-01/13, Ur.br:2125-03/01-13-08)
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a U UŽEM
PODRUČJU GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 12.
prosinca 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je Gradonačelnik Darko Nekić, prof., i predstavnica
Urbanističkog instituta RH Terezija Mirković Berković, dipl. ing. arh., nakon čega je otvorena
rasprava.
Vijećnik Dean Orlić, struč. spec. oec. zatražio je pojašnjenje s obzirom da je
Gradonačelnik kazao da će se raditi izmjene vezane za privatno zemljište na Trbušnjaku i
cesta u Čopićevom naselju, a iz Odluke se vidi da se ciljano radi o izmjenama samo u
autokampu pa je zamolio da mu se kaže o čemu se radi?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je vijećnik da je u pravu, dakle prva faza
je ciljana izmjena plana koja se tiče samog UPU-a grada Senja i to je ono što ćemo prvo
odraditi, ciljano se mora provesti izmjena koja je u funkciji investitora u autokampu na
Škveru. Druga faza je usklađenje plana sa samim Prostornim planom grada Senja za koju su
sredstva osigurana u Proračunu za ovu godinu. Gradonačelnik je naglasio da je išao korak
dalje te objasnio cijelu proceduru koja će se događati vezanu uz Izmjene i dopune plana.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, i provedene rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo,
slijedeću
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ODLUKU
O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a U UŽEM PODRUČJU GRADA
SENJA
(Klasa:350-02/12-01/09, Ur.br:2125-03/01-13-09)
5. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA SENJA O PRIHVAĆANJU ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG
UGOVORA KLASA: 940-01/12-02/06, UR.BR: 2125-03/05-12-06 OD 14. RUJNA
2012.
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 21.
studenog 2012. godine. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je Odbor za Statut,
Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof., nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (12 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
(Klasa:940-02/12-02/06, Ur.br:2125-03/01-13-15)
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU
VIJEĆA ZA PREVENCIJU GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga odluke je Odbor za izbor i imenovanja. O
predmetnom Prijedlogu odluke gradonačelnik je dao mišljenje sukladno odredbama članka
46. stavak 1. toč. 14. Statuta Grada Senja dopisom od 9. siječnja 2013. godine, Klasa:02201/13-01/02, Ur.br: 2125-03/03-13-01. O predmetnom Prijedlogu odluke raspravljao je
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje u ime Odbora za izbor i imenovanja podnio je gradonačelnik
Darko Nekić, prof., nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU
GRADA SENJA
(Klasa:210-01/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-01)
Sjednica je zaključena oko 17,00 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Nekić, v.r.
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